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Zullen we vrienden worden?
Passe-Partout Kunstmagazine
voorheen
Kunststof Magazine verschĳnt
6 x per jaar.
Het digitale magazine is een
gratis uitgave van
Stichting Leerdams
Kunstenaars Collectief.
Deze stichting is tevens
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De Kunstwedstrĳd Leerdam.
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Voor meer informatie of een gratis abonnement mail naar:
sylviabosch@leerdamskunstenaarscollectief.nl
De laatste editie en alle eerdere edities van
Passe-Partout Kunstmagazine kunt u teruglezen op de
website van het Leerdams kunstenaars collectief:
https://www.leerdamskunstenaarscollectief.nl/PassePartout_kunstmagazine.html

Wĳ zĳn een stichting zonder subsidie.
Ons doel is om mensen warm te maken
voor de kunst.
Want kunst kleurt je leven !
De activiteiten die wĳ als vrĳwilligers
organiseren zĳn laagdrempelig zodat ze
toegankelĳk zĳn voor iedereen.
Om dit ook in de toekomst te blĳven
doen hebben we vrienden nodig die met
10 euro per jaar onze stichting steunen.
Wil jĳ alsjeblieft ook onze vriend
worden ?
Ons rekening nummer is:
NL82 Rabo 01671774 00
t.g.v Stichting
Leerdams Kunstenaars Collectief.
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Kristian Tsvetanov
Toen de redactie de kunstwerken van Kristian Tsvetanov in het vizier kreeg,
waren we heel benieuwd naar de persoon achter deze wel heel bĳzondere
creaties.
We namen contact met hem op..............................bĳzonder is hĳ inderdaad.
Hieronder vertelt hĳ zĳn verhaal.

“Het belangrĳkste in het leven is nieuwsgierigheid en
creatie“
Ik ben geboren in 1992, in een klein landelĳk gebied van Bulgarĳe. Ik denk
niet dat de details van mĳn leven zo belangrĳk zĳn, omdat ze vergelĳkbaar
zĳn met die van iemand anders. Ik groeide op in een gewoon gezin, met
gewone mensen, die regelmatig problemen hadden. Wat belangrĳk is, zou ik
zeggen, is dat het precies dit soort regelmaat in mĳn wereld was waardoor ik
iets groters in het leven wilde wensen.

Schilderĳ: Eerwaarde Moeder Taraza.
Voor mĳ zal het mooiste stuk literatuur altĳd Frank Herberts sage over
Dune blĳven. Een verhaal over filosofie, ecologie, politiek en geschiedenis.
Een verhaal dat net zo diep en episch is als de personages. En een van die
personages is de tragische, maar zegevierende Eerwaarde Moeder Taraza
van de Bene Gesserit-orde. Ze betaalde met haar leven om te bereiken wat
ze wilde, en toch was haar prestatie de bouwsteen voor het voortbestaan
van een universum.
Olieverf 30 x 40 cm.
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“Het was mĳn geluk dat mĳn moeder me van jongs
af aan de gave van nieuwsgierigheid gaf“
Niemand van mĳn familie of vrienden heeft er ooit van gedroomd
om een grotere wereld, grotere ideeën of iets anders dan ons
dagelĳks leven te ervaren, niemand behalve ik. Het was mĳn
geluk dat mĳn moeder me van jongs af aan de gave van
nieuwsgierigheid gaf. Terwĳl het gewone leven om ons heen
gaande was - werk, spel, school, vrienden, problemen - liet ze
me dingen zien die buitenaards waren. Ik zag verhalen, boeken,
films en foto's over ruimte, geschiedenis, fantasie, tovenaars en
monsters, koningen en koninginnen – personages en
gebeurtenissen die veel monumentaler waren dan ons
gebruikelĳke plattelandsleven.
De mensen om me heen waren bezig met de dagelĳkse
beslommeringen over geld, voedsel, belastingen, kleding etc.
maar de personages in mĳn verbeelding vochten voor zaken als
macht, geluk, voor de mensen van wie ze houden, voor hun
eigen leven, of voor een goed doel om hun wereld te
veranderen.

Schilderĳ: De geesten van Rome.
Ik ben altĳd verliefd geweest op het oude Rome. De gigantische
oude ruïnes die verspreid over de stad liggen, lĳken op de
skeletresten van een titaan. En het was inderdaad een titaan een imperium dat onze wereld misschien meer heeft gevormd
dan enige andere historische entiteit. En zo blĳft het
titanenskelet over, al die botten van marmer. En daartussen
lopen de geesten van iedereen die getuige was van het rĳk
terwĳl het nog leefde..
Olieverf 46 x 61 cm.
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Dit is wat me leerde wat het belangrĳkste is in het leven:
het is geen succes, of geld, of liefde.
Ik denk dat het belangrĳkste in het leven nieuwsgierigheid
en creatie is.
Gedurende zĳn hele bestaan moet een persoon altĳd
nieuwsgierig blĳven en bereid zĳn om meer te weten,
meer te zien, meer te onderzoeken, te overpeinzen wat hĳ
ziet, te proberen het in zich op te nemen en het dan te
gebruiken als brandstof voor zĳn eigen creativiteit.
En tot slot - om die creativiteit te gebruiken om iets moois en
unieks te creëren als een geschenk aan de wereld nadat ze
zĳn verdwenen. Ik ben een persoon met seculiere
opvattingen als het gaat om zaken van de wereld
daarbuiten.
Daarom voel ik me verplicht om deze zeldzame kans die ik
heb gekregen te eren. En ik eer het door te scheppen; door
te proberen sporen van schoonheid op de wereld achter te
laten, sporen die na mĳ blĳven bestaan, lang nadat ik er niet
meer ben.

Schilderĳ: Zĳ die passeren.
Net als bĳ ‘Gebeurtenis-horizon', is het een weergave van
transitie, van verandering.
Het is een deur waardoor er geen weg terug is. Maar is het
een begin of een einde? De mensen gaan naar de poort,
stappen door de sneeuw, wind en kou, in de verwachting wat
te vinden? Lopen ze naar een veilige haven, of naar hun
dood? Gaan ze door of gaan ze terug? Nogmaals, ik laat de
kĳker beslissen.
Olieverf 40 x 50 cm.
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Mĳn leven en creativiteit zĳn voornamelĳk
gericht op traditionele beeldende kunst. Ik
heb nooit kunst gestudeerd, en ik doe het
ook niet voor de kost. Het was mĳn
beslissing dat mĳn opleiding en
levensonderhoud volledig gescheiden
zouden zĳn van mĳn echte doel. Ik ben
afgestudeerd in taalkunde en werk in
dezelfde branche. Ik heb de kunst hier
volledig los van gelaten, onaangetast door
levenslogistiek, financiën of populaire vraag.
Ik houd mĳn creatie graag puur, eenzaam,
onafhankelĳk en standvastig.
Ik maak mĳn werken uitsluitend voor mezelf,
en alleen op de manier waarop ik ze wil
maken. Het is misschien mĳn zwakte dat ik
mĳn kunst niet kan laten bloeien door ervan
te profiteren, maar ik accepteer deze zwakte.
Mĳn kunst gedĳt het beste als ze alleen
wordt gevoed door mĳn gevoel voor
individualisme. Ik houd mĳn creatie graag
puur, eenzaam, onafhankelĳk en standvastig.
Mĳn voltooide werken zĳn daar voor de
wereld om te zien, maar mĳn creatieve
proces en kracht zullen voor altĳd van mĳ
zĳn, en van mĳ alleen.

Schilderĳ: Gebeurtenis-horizon
Een waarnemingshorizon is het punt in een zwart gat, waar je, eenmaal bereikt, niet meer terug kunt keren.
Het is waar het zwarte gat je uiteindelĳk verslindt, en alles in de wereld die jĳ kent ophoudt te bestaan - tĳd, ruimte en gedachten.
Het personage in het schilderĳ lĳkt op te lossen. Of misschien komt hĳ juist tevoorschĳn? Is het schilderĳ een weergave van het einde of het
begin? Ik zal nooit weten. Maar wat ik wel weet, is dat het die essentiële seconde van de overgang tussen bestaan en niet-bestaan inkapselt.
De kĳker moet voor zichzelf beslissen welke van de twee het is. Olieverf 55 x 45 cm.
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Schilderĳ: Skydive.
Een weergave van het concept van fataliteit, leven op de
rand van de dood, het noodlottige moment waarop alles
verloren zou kunnen gaan.
Het is een thema dat ik vaak in mĳn werken verbeeld,
omdat het altĳd in mĳn gedachten op de loer ligt. Het idee
van het Einde, onze laatste ademtocht, het laatste wat we
zien.
De personages op het schilderĳ maakten een
parachutesprong. Maar sprongen ze uit het hoofd van de
reus?
Zĳn ze ergens anders vandaan gesprongen met het
wezen dat achter hen opdoemde? Ik weet het niet.
Ik weet alleen dat hun sprong bepalend is voor hun
bestaan
Olieverf. 30 x 40 cm.
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Schilderĳ: Trappen van het Capitool.
Het beeldt de trappen af naar de Capitolĳnse
heuvel in de stad Rome, met uitzicht op de
Tempel van Jupiter Optimus Maximus, zoals het
eruit zou hebben gezien rond de tĳd van
keizer Augustus, 1e eeuw na Christus.
Olieverf. 45 x 55 cm.
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Schilderĳ: Farao’s rust.
Olieverf 30 x 40 cm.

Het oude Egypte is een van mĳn grootste passies. En een van de grootste passies van het oude Egypte was het idee van de dood: hoe
ermee om te gaan, hoe het te overleven, hoe het te eren en hoe het te verheerlĳken. Het was het doel van de oude Egyptenaren om de
sterfelĳkheid te elimineren door het weer tot leven te brengen door middel van ceremonie, heilige tekst en kunst.
De dood kan je niet bereiken, als je lichaam hetzelfde blĳft. Het kan je niet naar beneden halen, als je hoog en trots op
muurschilderingen staat. Het stopt je bestaan niet, als de traditie zegt dat je nog steeds bestaat, maar alleen in een andere dimensie.
De farao op het schilderĳ is niet dood. Hĳ is gewoon in rust en slaapt voor altĳd vredig.
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Schilderĳ: Priesters.
Olieverf 50 x 40 cm.

Priesters is een van mĳn eerdere schilderĳen uit 2019. Het idee erachter
is een concept scène uit een potentiële fantasieverhaal lĳn,
waar spirituele leiders riten uitvoeren in de duisternis van de nacht, het
komt voort uit mĳn fascinatie voor het fenomeen religie en mystiek.
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Schilderĳ: Osiris.
Olieverf 46 x 61 cm

Osiris in toorn, zĳn vĳanden aanvallend, de vĳanden van dood en vernietiging.
Het is ook een van mĳn eerdere schilderĳen, sterk beïnvloed door een kunstwerk dat ik lang geleden op
televisie zag, hoewel ik tot op de dag van vandaag niet weet wie de kunstenaar was.
Ik heb de foto een paar jaar geleden uit mĳn hoofd geschilderd, omdat ik de herinnering aan de indruk voor
altĳd wilde bevriezen.'
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Schilderĳ: Tiresias de blinde profeet.
Een personage uit de Odyssey, een alziende tovenaar.
Mensen gaan naar hem toe om hem levensvragen te
stellen, om hulp en advies te vragen,
want hĳ heeft de kracht van een vooruitziende blik, de
ultieme visie op de wereld.
En toch mist hĳ fysiek ogen.
De alziende man is blind. Moeten we dan hulp en
advies vragen aan personages wiens wezen zo in
tegenspraak met elkaar verweven is?
Olieverf 40 x 50 cm.
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Schilderĳ: Queen Nefertiti.
Olieverf 60 x 70 cm.

“Nefertiti is mĳn meest trotse creatie”

De geschiedenis van de mensheid is een van mĳn
krachtigste drĳfveren in de kunst. Er zĳn weinig
dingen die mĳ meer fascineren dan de verhalen
van degenen die lang voor ons leefden - hun
verhalen en drama, hun worstelingen en passies,
hun persoonlĳke sterke en zwakke punten, hun
verlangens en hun angsten.
Het was Cicero die 2000 jaar geleden zei:
"Onwetend zĳn van de geschiedenis is voor altĳd
een kind blĳven", en daar ben ik het mee eens.
Onze eigen moderne wereld is gebouwd door de
inspanningen van degenen die eerder kwamen, en
als we niet terugkĳken en zien hoe ze het hebben
gebouwd, zullen we niet kunnen begrĳpen hoe we
het in de toekomst kunnen blĳven bouwen.
“ Onwetend zĳn van de geschiedenis is
voor altĳd een kind blĳven"
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Van al mĳn voltooide werken tot nu toe, is Nefertiti mĳn meest
trotse creatie. Ze is hier, op slechts een paar meter afstand van
mĳn bureau, haar ogen kĳken me aan terwĳl ik deze woorden
schrĳf. Ik ben alleen in mĳn appartement, en toch voel ik me nooit
zo, omdat ze me altĳd aankĳkt. Het was mĳn bedoeling dat ze dat
zou doen. Koningin Nefertiti stierf meer dan 3000 jaar geleden.
En omdat ze zo fascinerend voor me was, wilde ik het gevoel
hebben dat ze nog leefde en bĳ me was. Dus nam ik een leeg
canvas en bouwde een venster in de geschiedenis, waardoor ze
weer naar de wereld kon kĳken, en naar mĳ.
“Ik wilde een illusie creëren, waar zĳ en ik elkaar konden
ontmoeten door de oceaan van eeuwen”
Haar naam betekent "De mooie is gekomen". Ze was de koningingemalin van koning Achnaton, en de twee waren revolutionairen.
Ze probeerden hun wereld omver te werpen door een oude religie
te vernietigen en een nieuwe te creëren. Vanuit de woestĳn
legden ze de fundamenten van een monumentale nieuwe stad,
die voor altĳd in hun geheugen zou worden uitgebreid en
bewonderd. Maar ze faalden. Achnaton stierf en Nefertiti bleef
alleen achter.
Ze verdwĳnt uit de historische archieven en niemand kent haar
uiteindelĳke lot.
Hun monumentale nieuwe stad werd achtergelaten om te rotten
en te ruïneren in het woestĳnzand, hun nieuwe god werd uitgewist
en hun dynastie kwam ten einde met de dood van de jonge
erfgenaam van de troon - Toetanchamon.
Nefertiti is allang weg, ze kan me nooit haar verhaal vertellen. En
toch is ze bĳ mĳ, haar ogen van verf, haar glimlach voor altĳd
bevroren, haar beeld zichtbaar van achter de gordĳnen van de
geschiedenis, altĳd daar, altĳd naar me kĳkend.

Foto: Kristian Tsvetanov.

https://www.artstation.com/kristian_augustus
kristiantsvetanov2@gmail.com
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Foto - Irene Damminga en Gedicht - Marcel Vaandrager.
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Ad de Rouw
Ad de Rouw uit Kerkdriel maakt kunst van
gevonden metalen voorwerpen.
Schroeven, bouten, stukken ĳzer enz. alles wat hĳ
op zĳn (fiets)pad tegenkomt.
Hĳ verzamelt dit in een doos die hĳ zo nu en dan
om kiept op de werkbank om te zien of hĳ er iets
interessants van kan maken.

Hier staan we dan, de metal group,
met hier en daar een vreemd aangelaste prothese.
Fris geborsteld en gepoetst, en klaar voor een
nieuw optreden. Ieder van ons had een eigen
podium; van machine- tot landbouw, en zelfs een
bout voor de dwarsligger.
Met vriendelĳke groet,
Ad de Rouw.
derou023@outlook.com

De metal group
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Kringloop

v o n d s t.
Hĳ stond ergens achteraf in een hoekje bĳ de Kringloop. Maar ik
herkende hem meteen.
Tribale kunst uit de Republiek Benin. Gemaakt van Ebbenhout
37 cm hoog, prĳs : 7,50 euro.
Beelden uit Benin wĳken af van andere Afrikaanse beelden, en zĳn
daarom snel te herkennen.
Het is een prachtig beeld, heel mooi gemaakt.
Benin was ooit een koninkrĳk in wat nu zuid Nigeria is.
Het koninkrĳk Benin werd geregeerd door een reeks koningen die men
Oba’s noemde en die actieve bevorderaars waren van kunstnĳverheid.
Hun prachtige paleis in Benin City was versierd met uit hout gesneden
hoofden, prachtige in brons gegoten muurplaten en meesterwerken van
ivoor snĳkunst.

Invasie en plundering door de Britten.
De Engelsen wilden controle over West Afrika,
Dit leidde in 1897 tot de invasie en plundering van Benin City.
2000 kunstschatten werden geroofd en afgevoerd naar Europa.
De grootste collectie Benin kunst is tegenwoordig niet te bezichtigen in
Nigeria het land van herkomst, maar in musea in Londen en Berlĳn.
Hoe triest is dat.
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Roofkunst.
Al sinds 1960 vraag Nigeria om de teruggave
van de geroofde kunst.
President Macron bracht in 2017 de discussie
op gang of Benin kunst wel thuis hoort in
Parĳse en Engelse musea.
Sindsdien heeft Frankrĳk al verschillende
objecten teruggeven aan Nigeria. Macron
hoopt dat Engeland zĳn voorbeeld gaat
volgen…..
En ja...de Engelse hebben recentelĳk een
bronzen haan teruggegeven aan Nigeria.
Het begin is er !.
In Nederland in het Museum voor
Volkenkunde en het Afrika museum zĳn
114 objecten met een twĳfelachtige herkomst
aanwezig.
Het zou prachtig zĳn als we dit terug kunnen
geven aan de rechtmatige eigenaren zodat
ze zich kunnen verbinden met een stuk van
hun geschiedenis dat zo lang zo ver weg
geweest is.
Er is al een plan voor teruggave aan de
Tweede kamer gestuurd.
Het volgende kabinet gaat daar een
beslissing in nemen.
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Wanneer wordt de geroofde kunst teruggegeven ?

Odile Kinart
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Belgische Odile over kunst…
Mĳn beelden zĳn toeschouwers of dansers
Men kent de kunstenaar niet noodzakelĳk door zĳn werk.
Ik wil verstilling uitdrukken, harmonie, lichte humor. Mĳn beelden zĳn
toeschouwers of dansers die de dans van het leven dansen; eigenlĳk
zĳn zĳ boeddha’s. Maar zelf ben ik een workaholic, gedreven en
rusteloos. Ik beeld een toestand uit waarnaar ik verlang, maar die ik
niet bezit.

Mĳn boten hebben geen roeispanen
Mĳn figuren zĳn in rust. De attributen zĳn bedden, zetels, sofa’s,
baden of schommels. Mĳn boten hebben geen roeispanen. Zĳ varen
met de stroming mee, in harmonie met de elementen, met het leven
zelf. De namen van mĳn beelden verwĳzen vaak naar gestolde tĳd:
timeless, time lost, time off …………
just sitting here,.. listening to the summer rain…

De vorm is net zo belangrĳk als de inhoud
Hetzelfde thema verwordt in het ene gedicht tot een smartlap en
wordt in een ander gedicht aangrĳpend, universeel of poëtisch. Het
verschil zit niet in het onderwerp, maar in de keuze en dosering van
woorden en pauzes. In beeldende kunst zĳn volumes,
belĳning en vormspanning belangrĳk.

Ik hecht aan het ambachtelĳk aspect
Ik hecht aan het ambachtelĳke aspect van kunst. Al die zweverigheid
en pretentie rond kunst irriteren mĳ. Een stoel ontworpen in zuivere
belĳning en met zorg uitgevoerd is voor mĳ ook kunst net als koken
dat kan zĳn.
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Kunst zonder bĳsluiter
Ik ben geïnspireerd door vooral de
pre- Colombiaanse kunst en ook door de
oude Afrikaanse houten beelden die je
aantreft in het museum van Tervuren.
Etnische kunst trekt me aan, omdat ze sober
en eenvoudig is, bĳna kinderlĳk, maar met
een grote expressiviteit. Ook merk je aan die
beelden de scheppingsvreugde waarmee ze
werden gemaakt.
Ik houd ook van Art Brut, van de
kunstwerken gemaakt door psychiatrische
patiënten zoals het Gentse Museum
Dr. Guislain die toont en van
kindertekeningen. Ook van volkstuintjes
houd ik, van buxus en taxus, gesnoeid tot
draken en dieren. Ik weet, we bevinden ons
op de rand van kitsch, maar dat is ook maar
een woord zoals het lelĳke woord
kunstenaar of het lelĳke woord intellectueel.
Tot de top vĳf van de lelĳke woorden horen
ook het woord liefde en het woord god.

Kunst is een
communicatiemiddel
Beeldende kunst spreekt met beelden. Als
die taal niet universeel is, niet kan worden
begrepen door mensen met een gemiddelde
intelligentie en een open geest, dan is die
beeldentaal mislukt als
communicatiemiddel.
Ik loop niet hoog op met kunst waarvoor je
gestudeerd moet hebben, die voornamelĳk
wordt bewonderd omdat ze de bewonderaar
een intellectuele status verleent.
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Egidius, waer bestu bleven? Iedereen begrĳpt dat.
Het gedicht ‘Het Huwelĳk’ door Elsschot is een
meesterwerk.
Iedereen met enige levenservaring begrĳpt dat.
(En tussen droom en daad staan praktische
bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan
verklaren en die des ’s avonds komt …)

“Zullen we
zei ze
samen
in een hotelkamer
gaan liggen
met pyjama’s aan
en dan de knecht
taart
laten brengen?”

Dat is één van mĳn favoriete
gedichten door Judith Herzberg.
Die lichtvoetigheid, die humor,
dat kinderlĳk eenvoudige, het
poëtische trekken me aan.
Ik hoop dat mĳn beelden ook zo
overkomen en niet als een
verkleuterde wereld.
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Er is in mĳn beeldenwereld geen
hiërarchie tussen mens en dier
Ik zie mensen en dieren als levende wezens zonder
die scherpe scheidingslĳn van intelligenter en minder
intelligent. Ik voel dieren aan als meer in harmonie
met het leven dan wĳ mensen. Honden en katten en
apen hebben een gevoel voor humor.
Mĳn hond bĳvoorbeeld kan op een heuveltop zitten en
het landschap in zich opnemen.
In ‘Cannery Row’ voert John Steinbeck een professor
op die bĳ zĳn ochtendwandeling langs het strand de
zwerfhonden die hĳ ontmoet begroet door zĳn hoed af
te nemen. En de honden glimlachen terug. Mensen
die niet kunnen zien dat honden lachen moeten hun
bril opzetten. Kunt ge u voorstellen dat uw partner u
’s avonds als ge thuis komt zo enthousiast begroet als
een hond dat doet? Ge zoudt er niet goed van zĳn.

De dagelĳkse portie poëzie is van de
straat te rapen
We leven te druk om de poëzie van het alledaagse te
zien, de tĳd stil te zetten en in het nu te leven. We
hebben luie, moeë ogen. Als we het stof uit de ogen
wrĳven en wat schuin naar het leven kĳken, zĳn er
wonderlĳke dingen te zien.

Appreciatie
Ik wens dat mĳn beelden net zo goed worden
begrepen door iemand die maar lagere school heeft
gelopen als door universitairen, net zo goed door
Beatrix als door mĳn buurvrouw, zoals dat ook het
geval is voor de romans van Gerard Walschap,
Willem Elsschot en John Steinbeck, die ik zeer
waardeer.

https://www.okinart.com/
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De verwaande kwasten van Alexandra Dillon
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Alexandra is een surrealistische schilder uit Los Angeles die kunst maakt op basis
van gevonden voorwerpen.
Met een flair voor het theatrale, past Dillon Europese
schilder tradities toe, van Romeins-Egyptische mummie
beschilderingen tot barokke portretten.
Dillon schildert ingebeelde portretten op versleten
kwasten, het werktuig van haar vak.
Deze kleine schilderĳen (waarvan de grootte en vorm
doen denken aan handspiegels) weerspiegelen unieke
persoonlĳkheden:
"Mĳn personages komen naar mĳ toe zoals die van een
romanschrĳver." merkt ze op.
'Ze komen gewoon opdagen en vertellen me wie ze
zĳn.’
Dillon onderzoekt de verbinding tussen de kleding en de
drager en keert de relatie om door portretten van
vrouwen op de jurken zelf te schilderen. In één van haar
series worden deze dames voorgesteld als extra's uit
de sets van Old Hollywood- extravaganza's, die het
nooit echt 'gemaakt' hebben, en de kostuums slechts
kort mochten dragen en daarmee de koningin-voor-eendag-fantasie vervullen.
Kleding wordt de metafoor voor zowel expressie als
vermomming, kracht en kwetsbaarheid.
Gezichten, of stukjes gezichten, geverfd op oud
gereedschap, zoals bĳlen, hakmessen en sloten,
creëren nieuwe interpretaties van vrouwelĳkheid .
www.alexandradillon.com
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DE CORNELIA ELIZABETH .
Met zĳn grote zwarte pĳp,
ligt opa’s boot,
gepoetst, geboend, geteerd,
aan de kade afgemeerd.
Voor iedereen te kĳk.
En wordt het scheepke van slechts
enkele tonnen
bezocht door jongeren en ouderen,
die van stoomtractie houden.

En mag ik als dekknecht,
schipper, kapitein,
hun rondleider zĳn.
Maar aan het eind van mĳn toelichtend
gesprek,
breng ik hen dan steeds als bewĳs van
dank,
naar voren, naar de plecht,
En wĳs hen op de plank,
waar opa, heel lang geleden,
de naam van oma, zĳn grote liefde heeft
geschreven:
CORNELIA ELIZABETH

DE CORNELIA ELIZABETH.
Gedicht van
Cor van Zandvoort (psn) 91 jaar oud.

Schilderĳ: Pieter Jacobus van Boxel (1912–2001)
Titel: Nieuwe Maas met het hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lĳn
en sleepboot ‘De Rotterdam’, olieverf op canvas
99 x 170 cm. (39 x 66.9 in.)
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Selkie
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De Selkie van de Faeröer eilanden.
Het bĳzonder mooie bronzen beeld, gemaakt door
Miroslav Liska, herdenkt mythen over Selkies en in het
bĳzonder een bekende mythe over de
zeehondenvrouw op de Faeröer eilanden.
De legende van Kópakonan, wat letterlĳk
"de zeehondenvrouw" betekent, is een van de
bekendste volksverhalen op de Faeröer.
Selkie-verhalen zĳn traditioneel romantische tragedies,
waarbĳ de Selkie in de meeste verhalen terugkeert
naar de zee. Na een aantal jaren als zeehondenvrouw
voor een mens, de man en kinderen achterlatend.
Een bekend verhaal gaat over een mooie Selkie die
wordt gevangen door een visser op het eiland Kalsoy,
die haar zeehondenhuid verbergt, terwĳl ze op een
nacht aan land is.
Gevangen, wordt ze zĳn vrouw, en ze hebben
2 kinderen.
Op een dag gaat hĳ echter vissen en vindt zĳ haar
zeehondenhuid verborgen in een kist in hun huis.
Ze ontsnapt terug naar haar Selkie-familie nadat ze
ervoor heeft gezorgd dat de kinderen worden verzorgd
tot de visser terugkeert.
Ze laat een bericht achter om haar niet te volgen en
haar Selkie-familie geen kwaad te doen.
De vissers negeren de waarschuwing echter, en
vermoorden zowel haar Selkie-man als Selkiekinderen.
Selkie door Julia Jeffrey,
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Toen het Selkie vlees klaargemaakt werd voor het
avondmaal, verscheen de zeehondenvrouw opeens in de
vorm van een trol. Zĳ beloofde wraak op alle mannen van
Mikladalur, waarbĳ ze aankondigde dat sommigen op zee
zouden sterven, en anderen van de bergtoppen zouden
vallen. Tot er zoveel doden waren dat al hun armen de
volledige omtrek van het eiland Kalsoy zouden omvatten.
Tegenwoordig wordt nog steeds gevreesd dat het aantal
slachtoffers nog niet groot genoeg is, en dus zullen er
nieuwe slachtoffers blĳven vallen.
Het standbeeld van Kópakonan werd opgericht in Mikladalur
op het eiland Kalsoy in augustus 2014.
Het standbeeld is ontworpen om golven van 13 meter te
weerstaan.
De Selkie legendes hebben verschillende kunstenaars
geïnspireerd.
Youtube filmpje van de Faeröer eilanden gefilmd met een
drone:
https://www.youtube.com/watch?v=PbeJbtK0GTQ

Faeröer eilanden.
De Faeröer is een eilandengroep, gelegen in de noordelĳke
Atlantische Oceaan in de driehoek
Schotland-Noorwegen-Ĳsland. De archipel is een autonoom
onderdeel binnen het Koninkrĳk Denemarken dat niet bĳ de
Europese Unie hoort.
De naam Faeröer betekent waarschĳnlĳk Schapeneilanden.
Selkie door Stephanie Pui-Mun Law. Een Amerikaanse schilder en illustrator.
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Straatkunstenaar Guido van Helten

Lipstick in Reykjavik
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Het kan straatkunstenaar
Guido van Helten
niet groot genoeg zĳn.
Guido van Helten is een in Australië geboren
beeldend kunstenaar en fotograaf (1986). Hĳ is een
internationaal erkend kunstenaar die hedendaagse
straatkunst over de hele wereld creëert.
Geboren in Canberra en opgegroeid in de
binnenstad van Melbourne, Australië, werd de
kunstenaar op jonge leeftĳd beïnvloed door
traditionele graffiti bewegingen die op jonge leeftĳd
tot een vroege introductie van spuitbus leidden.
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Nadat hĳ was afgestudeerd met een Bachelor of
Visual Arts met als hoofdvak Printmaking aan de
Southern Cross University, begon Guido met de
ontwikkeling van zĳn hedendaagse werk dat nu
nauw aansluit bĳ de beweging van grootschalig
muralisme over de hele wereld.
Zĳn werk is ontstaan uit zĳn grote interesse in
reizen, fotografie, architectuur en het leren over
culturen in samenhang met hun landschappen.
Guido kreeg aandacht voor zĳn werk in regionale
gemeenschappen in Australië en werd in 2016
genomineerd voor de Sir John Sulman-prĳs in de
Art Gallery of New South Wales voor zĳn werk in
de gemeenschap van Brim, Victoria.
Deze interesses en zĳn vermogen om aan
grootschalige projecten te werken, hebben geleid
tot opdrachten over de hele wereld in Europa,
Scandinavië, de Verenigde Staten en Australië.
https://www.guidovanhelten.com/projects
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Heavy Metal from Germany
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Compressorhead, onvermoeibaar én onsterfelĳk.

Compressorhead is de eerste rockband ter
wereld waarin robots live echte instrumenten
bespelen.
Hoewel hun huidige huis en hoofdkantoor zich in
Berlĳn bevinden, zĳn de robotleden van de band
op twee verschillende continenten gemaakt,
deels van gerecyclede metalen onderdelen.
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Robot drummer Stickboy heeft 4 armen.
De 'geboorte' van Stickboy in 2007 markeerde het begin
van de inmiddels wereldwĳd succesvolle band, die enkel
bestaat uit robots die instrumenten bespelen.
Stickboy, een robot drummer met vier armen, twee benen
en een metalen hanenkam, werd gemaakt door de Britse
ingenieur en artiest Frank Barnes, die inmiddels al jaren in
Berlĳn woont.
In de jaren die daarop volgden ontwikkelde hĳ
assistent drummer Stickboy Junior, die verantwoordelĳk is
voor de beweging van het pedaal van het hi-hat bekken.

Stickboy Junior

Leadgitarist Fingers heeft 78 vingers.
Hun collega leadgitarist Fingers is gebouwd in 2009
en met zĳn twee handen en achtenzeventig vingers
bespeelt hĳ een Gibson Flying V gitaar.
In 2012 werd de band versterkt met bassist Bones
die zich met behulp van rupsbanden over het podium
beweegt terwĳl hĳ met zĳn twee handen en acht
vingers een Fender Precision basgitaar bespeelt.
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Zwaarlĳvige zanger steelt de show.

In 2017 kreeg de band het gezelschap van een 350 kg
zware "zanger" Mega-Wattson , gemaakt van oud ĳzer,
en met behulp van fondsen die waren ingezameld via
een campagne op het platform Kickstarter.
Met de aanwinst van gitariste Hellga Tarr en
Mega Wattson is de band compleet.
De lead zang komt van Rob Wright van de legendarische
Canadese punkrockband
Nomeansno and the Hanson Brothers.
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Van New York tot Moskou
Ze coveren muziek van bands als Motörhead, AC/DC en de
Ramones, Pantera, en Rage Against the Machine
Intussen hebben de robotmuzikanten al een indrukwekkend
repertoire op hun naam staan.
Ze maakten hun debuut op een popfestival in Australië en
reizen nog steeds de wereld over. Ze traden onder andere op in
wereldsteden als Moskou en New York en twee jaar geleden
deelden ze in Los Angeles zelfs het podium met zangeres
Courtney Love, de weduwe van Kurt Cobain.
Een aantal jaren geleden traden ze zelfs op in Enschede of all
places.
Een interview met Compressorhead zat er even niet in, maar in
een email liet leadzanger
Mega Wattson weten dat hĳ zelf de band beter vind dan de
Beatles, dat de bandleden een geweldige conditie hebben en
niet gevoelig zĳn voor jetlag, drank of Corona.

We zĳn onvermoeibaar en onsterfelĳk!
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Compressorhead - The Ace of Spades
Nu met 350kg zanger Mega Wattson.
https://www.youtube.com/watch?v=9gMX_hR-RoM
Compressorhead Robot Band
Repetities in Berlin Spandau:
https://www.youtube.com/watch?v=j4UZh2FjEQw
COMPRESSORHEAD live in Enschede 2018
https://www.youtube.com/watch?
v=MGDH1EeFYWk
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Compressorhead met ‘Compressorhead’, van het nieuwe album: Party Machine.
https://www.youtube.com/watch?v=b7nMZvueKNQ

Compressorhead - Party machine
https://compressorhead.bandcamp.com/
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Exposeren bĳ een Rivas
locatie in Leerdam of
Gorinchem ?
Neem contact op met Maya Beĳen van de
Kunstcommissie.
Tel. 06-23309395 of mail naar m.beĳen@rivas.nl
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Vanaf 6 oktober t/m 13 november is er een
gloednieuwe expositie met veel schilderkunst in
KunstGein Podium te zien.
Het kunst aanbod is van de leerlingen van Catherine Gathier.
Catherine Gathier heeft in Vianen een schilderatelier en
organiseert schildervakanties in binnen- en buitenland. In haar
atelier ontvangt zĳ wekelĳks een aantal zeer enthousiaste
cursisten. Er wordt geschilderd met diverse materialen, zoals acryl,
olieverf en aquarel. Verschillende onderwerpen passeren de revue.
Afgelopen jaren kwamen thema’s aan bod als: Winterlandschap,
Nacht in de schilderkunst, Abstraheren van landschap, Werken
met reliëf, Bloemen en nog veel meer.
De cursisten werken allemaal in hun eigen stĳl en op hun eigen
niveau en krĳgen aanwĳzingen die hen weer een stapje verder
brengen. Er wordt naast veel plezier, ook prachtig werk gemaakt.
Deze unieke en uitgebreide tentoonstelling toont een bloemlezing
van dit zeer diverse werk.
Naast dit werk zĳn ook enkele schilderĳen van Catherine te zien.
Met veel genoegen nodigen wĳ u uit op 13 november 14.30 –
16.00 voor de feestelĳke afsluiting van deze expo – finissage!
Let op!.….op zaterdag 6 november geeft Catherine een
demonstratie schildertechnieken, aanvang 14.00 uur. In een uur
tĳd legt zĳ uit hoe je een schilderĳ opzet en hoe werkt je het uit in
diverse lagen.
Aan bod komen verschillende methodes en penseelstreken, zoals
de droge kwast techniek en het werken met paletmessen, het
blenden van kleuren en het aanbrengen van een glacis. U bent
van harte welkom en aanmelden is niet nodig.
Tĳdens de expositie is er altĳd een van de kunstenaars aanwezig
die u graag meer kan vertellen over het werk dat u boeit.
Podium is open woe-, do-, vrĳ-, za. 12.00-16.00.
Voor meer informatie kĳk op onze site: www.kunstgein.nl
U vindt Podium in het atrium (begane grond) van Stadhuis
Nieuwegein. Vergeet ook de etalage aan de Raadstede 75 niet.

Op de foto links Catherine Gathier met cursiste Jannigje Hansen.

Zin om een schildercursus te volgen waarin je écht wat leert?
Leren schilderen of je technieken verbeteren tĳdens een
ontspannen schilderworkshop?
Voor meer informatie belt u Catherine; 06-13236944
of kunt kĳken op
www.schildercursus-schildervakantie.nl
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Hoezo, vrĳe tĳd? De kunst van mĳn leven.
Via een oproep in de media zĳn kunstenaars uit de Top van
Limburg: regio Mook – Bergen, Land van Cuĳk en ook Kleef
uitgenodigd zich aan te melden voor deze thematentoonstelling.
Wie mee wilde doen moest foto's insturen op basis waarvan de
commissie de selectie heeft gemaakt. De geselecteerde
kunstenaars hebben met heel veel enthousiasme gewerkt. Ze
maakten allemaal een nieuw werk in hun eigen discipline en
passend binnen het thema ‘historie en omgeving’.
Een groep van vĳf dames uit Nieuw-Bergen heeft besloten om
met hun schildergroepje een gezamenlĳk werk te maken.
Eindelĳk zullen we nu de brede variatie aan kunstvormen te zien
krĳgen.
Museum Het Petershuis geeft een aantrekkelĳk geïllustreerde
catalogus uit onder de titel:
‘HOEZO VRĲE TĲD? de kunst van mĳn leven‘.
Deze is verkrĳgbaar voor € 6,95

Wat zĳn we blĳ dat de thematentoonstelling eindelĳk te zien zal zĳn.
De vrĳetĳdskunstenaars hebben veel geduld gehad maar zĳn nog
steeds enthousiast over dit project.
Op zaterdag 4 december is de opening alleen voor genodigden; vanaf
zondag 5 december is iedereen welkom!
De expo is te bezoeken van 5 december 2021 t/m 30 januari 2022
dagelĳks, behalve op maandag.
De kunstenaars uit Gennep en omgeving maakten een werkstuk
binnen het thema 'historie en omgeving'. 30 kunstenaars zĳn voor
deze thematentoonstelling geselecteerd.

Deelnemende kunstenaars:
Riet Noy / Cor Willems / José Kusters / Jan Verĳdt / Ria Bindels /
Sita Janssen / Guus Haenen / Ger Franssen / Els Custers /
Christina van Oostrum / Annemie Smits / Edith de Koning
Ensinck op Kemna / Lieneke Holtermans / Theo Laarakker / Rian
Verbeeten / Agnes Eurlings / Marie Louise van de Boom /
Yvonne Beeuwkes / Joke Kraft / Cunera van Grootel / Nina
Holthausen / Gabrie Collard / Clothilde van Bergen / Alexandra
Verbroekken / Trudy Bardoel / Hannie de Bruin / Martien Nuyen /
Sonja Schouten / Hetty Verweĳ.
Museum Het Petershuis
Niersstraat 2 | 6591 CB Gennep
0485-514400 (tĳdens openingsuren)
petershuis@ziggo

49

Deelnemende kunstenaars ‘HOEZO VRĲE TĲD? de kunst van mĳn leven’.
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